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  رانندگي تصادفات وقوع علل و يزد شهري درون نقل و حمل سازي بهينه

  )صدوق( رضوانشهر ،نور پيام دانشگاهگروه جغرافيا،  استاديار ـ ∗ نيا حكمت حسن

  يزد مركز نور پيام دانشگاه شهري، ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناس ـ انصاري ژينوس
  تهران دانشگاه زيست، محيط ةدانشكدريزي و مديريت محيط زيست،  گروه برنامه استاديار ـ چي گيوه سعيد

  23/02/1392 :نهايي تأييد          09/12/1391 :مقاله پذيرش

  چكيده
 باروري در يكارآمد و اساسي نقش و است پايدار ةتوسع زيربناي و نياز پيش نقل و حمل

 مؤثرترين از يكي منزلة به را اهميت و نقش اين كه دارد بالقوه استعدادهاي و امكانات
 به رو ما كشور شهرهاي در تصادفات تعداد امروزه .كند مي نمايان ،توسعه و رشد هاي شاخص
 تحميل دولت و ها خانواده بر كه آنها از ناشي مالي هاي خسارت نتيجهدر و است افزايش

 در اجتماعي و رواني ،جاني ،مالي هاي خسارت اينكه به توجه با و بوده باال بسيار شود، مي
 رانندگي تصادفات خسارت از جلوگيري منظور به دارد ضرورت نيست، پذير جبران مواردي

 شهري درون نقل و حمل سازي بهينه مقاله اين از هدف .شود گذارده اجرا به ثريؤم كارهايراه
 ـ توصيفي بررسي روش و اي توسعه ـ بنيادي پژوهش نوع .است پايدار ةتوسع رويكرد با يزد

 شده استفاده نقل و حمل سازي بهينه براي معيارهچند گيري تصميم هاي مدل از كه است تحليلي
 يزد مختلف نواحي در تصادف 11000 حدود ساالنه كه است آن مبين پژوهش هاي يافته .است
 آمار اين تحليل .است پياده ناعابر به مربوط تعداد اين از درصد 5 كمابيش كه دهد مي رخ

 و جمع هاي خيابان و 2 درجه ،1 درجه هاي راه از كيلومتر هر در كه است آن از حاكي
 پژوهش اين نتايج .دهد مي رخ سال در تصادف 5 و 40 ،60 ترتيب به شهر، اين كنندة پخش

 برخي سازي طرفه يك و معابر جهت تغيير با مرتبط هاي گزينه كه دارد آن بر داللت همچنين
 مركزي ةمحدود در نقل و حمل سازي بهينه براي شيوه ثرترينؤم ،مطالعه مورد منطقة معابر
 كمابيش ،نقليه ةوسيل 10000 هر يازا به تصادفات تعداد نسبت ،است گفتني .است يزد شهر
   .است مسير طي كيلومتر 400 حدود

  
  
  
  
  

  .معياره چند هاي مدل تصادف، علل يزد، شهر نقل، و حمل سازي، بهينه :ها واژه كليد
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  E-mail: drhekmatnia@yahoo.com  09133517578 :نويسندة مسئول ∗
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  مقدمه

 فراهم را شهر سطح در كاال و مردم جايي هجاب و تحرك ةزمين تنها نه ،شهري نقل و حمل سيستم يك اجراي و طرح
 دستيابي قابليت كردن فراهم سبب به را اجتماعي ـ اقتصادي هاي فعاليت سطح و شهر رشد الگوي درازمدت، در بلكه ،كند مي
 كاربران تعداد گسترش ،نيز و كشور شهرهاي در نقليه وسايل افزونروز رشد با .دهد مي قرار ثيرأت تحت ،شهري مناطق به

 اگرچه .دهد مي نشان را اي فزاينده رشد تصادفات آمار و بوده كاهش حال در ها راه ايمني سطح شهري، نقل و حمل ةشبك
شهري  هاي درون در اين ميان شبكه راه ولي تأثيرگذارند، ،راه و نقليه ةوسيل انسان، عامل سه شهري تصادفات و حوادث در

 از ما كشور جهاني، بهداشت سازمان از منتشره آمار براساس .دنكن مي ايفا شهري درون تصادفات افزايش در را يمؤثرنقـش 
 يعني ؛ميرد مي رانندگي حوادث در نفر يك  دقيقه 20 هر در تقريباً كه اي گونه به ؛دارد بااليي ةرتب رانندگي حوادث وقوع لحاظ
 منظور به مطالعاتي انجام رو اين از .شوند مي كشته رانندگي تصادفات اثر بر نفر 450 نفر، ميليون يك هر ازاي به ساالنه
 ضرورت يك ،معابر ايمني افزايش و شهري درون تصادفات كاهش براي شهري طراحي و ريزي برنامه كارهايوساز شناخت

  ).7 :1387 چي، گيوه نيا، حكمت( رود مي شمار به

  نظري مباني
 بسـيار  و مطرح شاخصي منزلة به همواره كه است بشر نيازهاي ترين اساسي از يكي مسافر و كاال جايي هجاب و نقل و حمل
 و حمل و مردم ييجا جابه مداوم افزايش ميان اين در .دارد قرار ويژه توجه مورد جامعه هر كالن هاي ريزي برنامه در ،مهم
 انجاميـده  زميني نقل و حمل موجود هاي زيرساخت اشباع به درنهايت كه شود مي مشاهده كشورها از بسياري در كاال نقل
 است شده همراه زيست محيط دوستدار و باال عملكرد با بهينه نقل و حمل هاي تكنولوژي بروز و ظهور با پديده اين .است
 آورده فراهم را تغيير و اصالح سمت به موجود زميني نقل و حمل ناوگان ةفرسود هاي سيستم هدايت و گرايش زمينة كه

 از شـهري  درون سـفرهاي  و مسافران تراكم دليل به شهري نقل و حمل به شده وارد جديد هاي سيستم ميان اين در ،است
   .)1383 ،، طلوعي و سيامرديذوقي( است برخوردار زيادي اهميت

 از زمـين  كـاربري  نـوع  به توجه با كه استمعن اين به شهري هاي طرح در شهري درون نقل و حمل تقاضاي تحليل
 بـا  پـس  .شـود  مي انجام مسيري چه از و نقليه ةوسيل چه با ،كجا به كجا از ،سفر تعداد چه كه دريابيم شهر، مختلف نقاط
 وسـايل  حجم اين عبور براي نياز مورد عرض ميزان توانست خواهد طراح ،مسير هر در نقليه وسايل حجم ميزان به توجه
 و جـامع  تفضـيلي،  هاي طرح( شهري ةتوسع طرح زماني افق براي هم و موجود وضع براي هم را گوناگون معابر در نقليه

   ). 84: 1384شفيعي، ( شد خواهد حاصل يهنقل يلوسا حركت يبرا الزم مقطع صورت ينا در .آورد دست هب )يرهغ و جزئيات
 نياز شهرنشيني، جمعيت رشد با كه هستند  قديمي ةگرفت شكل بافت يك داراي ايران كشور در موجود شهرهاي اكثر

 در مناسـب  عملكـردي  مراتـب  سلسـله  بـا  نياز مورد اصلي معابر شبكه بيني پيش بنابراين .دارند مجدد نگرش و بازبيني به
 ترافيـك  و نقـل  و حمـل  سازي بهينه هاي طرح در اساسي هاي گام از يكي ،شهر يك سازماندهي يا شهر ةتوسع هاي طرح
   ).46 :1376 سيدحسيني،( است
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 شـهر   قديمي و اوليه هاي هسته ءجز دو و يك  ةمنطق از زيادي هاي همحل كه بوده شهري ةمنطق سه شامل يزد شهر
 هـاي  بررسـي  برابـر  .اسـت  گرفتـه  شـكل  يزد شهر فيزيكي ةتوسع و گسترش پي در اخير هاي سال در سه ةمنطق .هستند
 )44/0 پايـداري  رقـم ( منطقـه  ناپايـدارترين  دو ةمنطقـ  و )81/0 پايداري عدد( منطقه پايدارترين سه ةمنطق ،گرفته صورت
 ةمنطقـ  ،شـده  واقـع  آن در قديم بافت از قسمتي و داخلي هاي بخش و بوده شهر اصلي مركز كه نيز يك  ةمنطق و هستند
   )184 :1383 نيا، حكمت( است شده شناخته پايدار نيمه

 دهـد،  مـي  قرار بحث مورد انساني هاي فعاليت با ارتباط در را نقل و حمل تسهيالت و فضا ،نقل و حمل ريزي برنامه
  ).87 :1373 باقري، فرهنگ( آيند مي شمار به نقل و حمل ريزي برنامه در اصلي اجزاي ،تسهيالت و فضا فعاليت، لذا

 نظـر  در پـژوهش  ايـن  براي كه اهدافي اساس همين بر است، اهدافي به دستيابي پي در پژوهش هر مسلم، طور به
   :است زير موارد شامل شده گرفته

   .سازي بهينه هاي گزينه استخراج و يزد شهر پرتراكم مناطق در ترافيك و نقل و حمل مشكالت شناسايي .1
 مجموعـه  بـه  توجـه  بـا  شـهري  درون نقـل  و حمـل  حوادث ميزان كاهش منظور به معابر طراحي و ريزي برنامه .2

   .يزد شهر در شده داده جواب هاي گزينه

  پژوهش روش
 هـاي  مـدل  از كـه  اسـت  تحليلـي  ــ  توصـيفي  ،آن بررسـي  روش و اي توسعهـ   كاربردي پژوهش اين بر مـحاك كردـروي

 بـا  و است شده استفاده شهر در متناسب هاي گزينه تعيين و تصادفات در دخيل عوامل بيان براي چندمعياره گيري تصميم
 و تغييرات به ،مطالعه مورد هاي سال به مربوط تصادفات آمارهاي و ها داده از گيري بهره با موجود مدارك و اسناد به توجه

 در را خوبي اطالعات تواند مي گذشته هاي سال بررسي و تحليل و سنجش روش زيرا شود؛ مي پرداخته تصادفات تحوالت
 در كـه  تغييراتـي  و تصادفات مديريت منظور به تواند مي همچنين و كند فراهم تصادفات در مؤثر عوامل و يابي ريشه مورد
  .گيرد قرار استفاده مورد ،پيوست خواهند وقوع به آينده

 منظـور  به ،پژوهشي اهداف و شده مطرح هاي فرضيه متغيرها، گيري اندازه سطوح بررسي، مورد هاي لفهؤم به توجه با
 چندمعياره گيري تصميم هاي تكنيك ،استنباطي آمار روش از استفاده با پرسشنامه نتايج از حاصل هاي داده تحليل و تجزيه
 شـهري  درون نقـل  و حمـل  سـازي  بهينـه  بـراي  مناسب راهبرد ةارائ به نتايج تحليل با تا است شده  ارزشيابي و بندي رتبه

  :است زير مراحل بر مبتني پژوهش اين در استفاده مورد تحليل و تجزيه روش .بپردازد
  ؛ذيربط منابع از مطالعه مورد هاي سال تصادفات هاي مشخصه و عوامل استخراج −
  ؛مقايسه هاي شاخص و ها لفهؤم استخراج −
   ؛ها تفاوت استخراج و پيشين بند هاي شاخص مبناي بر مقايسه −
   .تصادفات وقوع علل با آن ارتباط تبيين و كاهش يا رشد ميزان بررسي و ها تفاوت تحليل −
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  مطالعه مورد ةمحدود
 از بعـد  ايـران  وسيع استان سومين ،)كشور كل مساحت از درصد 94/7( كيلومترمربع 129214 حدود مساحت با يزد استان
 اسـتان  بـه  شـرق  از سمنان، و اصفهان هاي استان به شمال از استان اين .است كرمان و بلوچستان و سيستان هاي استان

 اين .شود مي منتهي فارس و اصفهان هاي استان به غربي جنوب و غرب از و كرمان استان به جنوب از ،كرمان و خراسان
 ةدقيقـ  16 و درجـه  58 تـا  دقيقه 55 و درجه 52 و شمالي عرض ةدقيق 10 و درجه 35 تا دقيقه 52 و درجه 29 در استان
 عوامـل  تـرين  نامناسـب  ةدربرگيرنـد  ،لوت و كوير هاي دشت ةحاشي در شدن واقع دليل به كه است شده واقع شرقي طول

  .است ايران مركزي فالت بر غالب طبيعي
 ،گذشـته  هـاي  سـال  طي همچنين .شد قلحم يزد استان به و جدا خراسان استان از طبس شهرستان 1380 سال در
 بـر  و است يزد شهر استان مركز .اند شده تبديل شهر به نيز ها آبادي از تعدادي و يافته تغيير ها شهرستان از برخي ةمحدود
 سـازمان ( اسـت  دهسـتان  51 و بخش 20 شهر، 23 ،شهرستان 10 داراي ،1385 سال در سياسي تقسيمات آخرين اساس

 داراي ،بـزرگ  روسـتاهاي  واقـع  در ،جديـد  شـهرهاي  از بسـياري  ).1جـدول ( )1385 يـزد،  اسـتان  ريزي برنامه و مديريت
 ،افشـاني  و نيـا  حكمـت ( بـرد  نام را ندوشن و حميديا شاهديه، نير، احمدآباد، توان مي شهرها اين جملهاز .هستند شهرداري

1387.( 

  )1385در سال ( شهرستان حسب بر يزد استان كشوري تقسيمات .1 جدول

  تابعه هاي شهر نام  آبادي تعداد 2Kmمساحت دهستانتعداد بخش تعداد  شهرستان
  مرودشت ـ ابركوه  448  5641  4  2  ابركوه
  عقدا ـ احمدآباد ـ اردكان  561  23525  5  3  اردكان
  بهاباد ـ بافق  591  15298  6  2  بافق
  نير ـ تفت  144  5948  10  2  تفت
  مروست ـ هرات  569  7931  4  2  خاتم

  ندوشن ـ خضرآباد ـ اشكذر  312  5486  3  2  صدوق
  ديهوك ـ آباد عشق ـ طبس  135  55000  8  3  طبس
  مهريز  468  6717  5  1  مهريز
  ميبد  131  1271  2  1  ميبد
  يزد ـ شاهديه ـ زارچ ـ حميديا  185  2397  4  2  يزد
  -  4846  129214  51  20  استان جمع
   ايران آمار مركز :منبع

  ها يافته و بحث
 صدمه شدت تفكيك به تصادفات آمار

 جرحـي  تصـادفات  ،درصـد  69/5 خسـارتي  تصـادفات  تعداد ،1385 سال به نسبت 1386 سال در دهد مي نشان ها يبررس
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 19/6 پيوسته وقوع به تصادفات كل تعداد همچنين .است داشته رشد درصد 67/6 فوت به منجر تصادفات و درصد 50/7
 ،نگيـرد  انجـام  يشـهر  تصـادفات  كاهش راستاي در اي پيشگيرانه اقدامات اگر بنابراين .)1 شكل( است داشته رشد درصد
 .داشت خواهد چشمگيري افزايش آينده هاي سال در تصادفات شمار

  

  
  صدمه شدت تفكيك به تصادفات نمودار .1 شكل

 تحليل ،تجزيه در اي مالحظه قابل اثر شدگان كشته واقعي تعداد دانستن ،تصادفات ةهزين ةمحاسب براي است گفتني
 آن اقتصـادي  آثـار  ارزيـابي  و ترافيكـي  ايمني بخش به مربوط مطالعات در دليل همين به .داشت خواهد ها گيري نتيجه و

 كـه  را كساني ،ترافيك ايمني در تأثيرگذار شهرسازي و هندسي اصالح يها طرح و ها پروژه ةبهين انتخاب و مقايسه براي
 ثبت سيستم در .آورند مي حساب به پروژه هر تصادف شدگان كشته جزء ،شوند مي فوت تصادفات وقوع از پس سال يك تا

 و حادثـه  وقـوع  از پـس  ترافيكـي  تصادفات مجروحان وضعيت پيگيري براي  سيستمي هيچ ،ايران در تصادفات اطالعات
 در نامجروحـ  و شـدگان  كشـته  دربردارنـدة  فقـط  مزبـور  آمار ترتيب بدين و ندارد وجود پليس هاي گزاش در آمار تصحيح
 ارزيـابي  در هـايي  اخـتالف  بـروز  موجـب  فاصـله  اين است بديهي .دارد فاصله تلفات واقعي تعداد با و بوده تصادف ةصحن

  .شد خواهد ترافيك ايمني وضعيت

 روز شبانه مختلف ساعات در تصادفات تعداد

 در توانـد  مـي  زيـرا  ؛است برخوردار زيادي اهميت از روز شبانه مختلف ساعات در پيوسته وقوع به تصادفات تعداد از طالعا
 عـدم  ةدهنـد  نشان تواند مي شب در تصادفات باالي درصد ،مثال براي .باشد مؤثر ،ايمني وضعيت بهبود اجرايي هاي طرح

 در تصـادفات  تعـداد  كـه  دهـد  مي نشان ها يبررس .باشد شب در رانندگي مجاز سرعت رعايت عدم يا معابر كافي روشنايي
 تـا  20 سـاعات  بين ويژه به ،شب در پيوسته وقوع به تصادفات تعداد همچنين .است ساعات ةبقي از بيشتر 14 تا 12 ساعات

   .)2 شكل( است اي مالحظه قابل مقدار نيز 22
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  روز شبانه مختلف ساعات در تصادفات تعداد نمودار .2 شكل

 تقاطعات و ميادين معابر، در تصادفات آمار

 نتـايج  توانـد  مـي  داده رخ تصـادفات  تعداد از اطالع ،خيز حادثه نقاط شناسايي و يزد شهر معابر ايمني وضعيت تحليل براي
 پايـان  تـا  1385 مـاه  فـروردين  زماني ةفاصل در كه موجود آمار به توجه با لذا دهد، قرار ريز برنامه اختيار در را خوبي بسيار
 و ميـادين  ،شـهري  درون معـابر  يهـا  گروه به شده ذكر يها محل  اسامي برحسب اطالعات و آمار است، 1386 ماه اسفند
 داده نشـان  ،يـزد  شـهر  ها تقاطع و ميادين معابر، در رخداده تصادفات كل آمار 3 شكل در .است شده بندي تقسيم ها تقاطع
  .است شده

  
  ها تقاطع و ميادين معابر، در تصادفات تعداد نمودار .3 شكل

 آن مراتب سلسله و يزد شهر موجود معابر ةشبك بررسي

 عملكـردي  مراتـب  سلسـله  ديـدگاه  از معابر ةشبك بررسي ،شهر يك در آن پراكندگي و تصادفات وقوع علل بررسي ةالزم
 كـه  نهـادي  بـه  توجه با معابر ،اول سطح در .پذيرد مي انجام مختلف سطح دو در معابر بندي طبقه كلي طور به .است معابر
 شـهري  بـرون  معـابر  ةشبك و شهري معابر ةشبك اصلي گروه دو به ،دارد عهدهبر را آنها كنترل و نگهداري ،ساخت ةوظيف
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 كنتـرل  و نظارت تحت دوم گروه و ها شهرداري ةحوز در اول گروه ،ايران در بندي تقسيم اين براساس كه شوند مي تقسيم
   .گيرد مي قرار مربوطه هاي اداره و ترابري و راه وزارت

  :از عبارتنـد  هـدف  دو ايـن  .شـوند  مـي  طراحي اصلي هدف دو منظور به ها جاده و ها خيابان ،كلي ةقاعد يك منزلة به
  .دسترسي .2 ؛ييجا جابه و حركت برقراري .1

 ةشـبك  سيسـتم  اندازه هر .شد نخواهد انجام سفري هيچ ،يك هر وجود بدون و داشته مهم نقشي فوق هدف دو هر
 فـوق  اهـداف  شـدن  محقـق  منظور به شبكه در وري بهره باشد، داشته تري منظم ساختارشهري  شهري و برون معابـر درون

 خصوصـيات  تناسـب  صـورت  در كـه  هستند مذكور ةوظيف دو هر از تركيبي داراي معابر  تمامي واقع در .بود خواهد بيشتر
  .كرد خواهند ارائه را نظر مورد عملكرد ،آنها اي وظيفه يها يژگيو و طراحي

مراتب عملكـردي بـه چهـار     سلسله لحاظ به شهري برون و شهري درون معابر مجموعه ،جهاني استانداردهاي مطابق
 معموالً .شوند مي تقسيم محلي راه و ها كننده پخش و جمع ،شرياني معابر ،محدود دسترسي دارايمعابر گروه اصلي، شامل 

  .)1384 ترابري، و راه وزارت( شود مي گفته ها بزرگراه و آزادراه گروه دو به محدود دسترسي داراي معابر ها، بندي تقسيم در

   يزد شهر معابر ةشبك موجود وضع
 كـاربري  و عرضـي  مقطـع  وضـعيت  ،موقعيـت  بـه  توجـه  بـا  )يزد شهر( مطالعه مورد محدودة در واقع معابر ةشبك اجزاي
 از كـه  معـابري  اسـت  شده تالش شد، گفته اين از پيش كه ضوابطي تعريف با رو اين از .دارند متفاوتي وظايف ،اي حاشيه
 4 شـكل  .شـوند  مشـخص  ،بودند برخوردار كننده پخش و جمع و شرياني يها خيابان عملكرد و تعاريف با بيشتري انطباق
 نظـر  از يزد شهر معابر ةشبك انواع سهم و سطح ،طول كل 2 جدول در همچنين .دهد مي نشان را يزد شهر معابر تيوضع

   .است شده آورده عملكردي مراتب سلسله

  يزد شهر معابر ةشبك انواع سهم و سطح ،طول كل .2 جدول

 طول درصد )مربع متر( سطح مجموع )متر( طول مجموع معبر نوع

 0/0 0 0 آزادراه

 1/7 128533 9701 بزرگراه

 13/0 982598 79347 1 درجه شرياني

 23/5 1768201 181763 2 درجه شرياني

 61/8 4652089 631363 كننده پخش و جمع

  ـ ـ دسترسي

 100 7531421 902174 مجموع

 يزد شهر نقل و حمل و ترافيك هاي گزارش :منبع
  

 طريـق  از شـرياني  معابر به كننده پخش و جمع معابر از برخي كاركرد ارتقاي با رسد مي نظر به ،2 جدول به توجه از
 تصـادفات  كـاهش  و مطلـوب  وضعيت به رسيدن امكان ،معابر اين فيزيكي مشخصات ارتقاي يا ها دسترسي محدودسازي

  .شد خواهد مهيا
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  يزد شهر معابر ةشبك وضعيت نقشة .4 شكل
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  يزد شهر معابر ةشبك هاي گلوگاه و تنگناها شناسايي

 از نقليـه،  وسـايل  انواع به دهيسرويس و ترافيكي لحاظ به شهر، مناسب و عريض ةشبك به توجه با يزد شهر معابر اگرچه
 خمينـي،  امـام  ماننـد  ،شـهر  مركـزي  هاي خيابان از تعدادي در شده بيان توضيحات ولي ،برخوردارند مطلوبي نسبتاً شرايط

حد فاصل (كاشاني  و فروردين دهم ،)انقالب و رجايي حدفاصل( جعفر امامزاده ،)اميرچخماق و مجاهدين ميدان حدفاصل(
 و دارنـد  قـرار  اشـباع  بـه  نزديك يا شده اشباع حالت در بعدازظهر يا صبح اوج ساعت در ،)ابوذر ميدان وامام جعفر صادق 

   :است زير شرح به كه هستند مطرح شهري بحراني محورهاي منزلة به
 دهـم  ــ  قـائم  منتظـر  بلـوار  تقـاطع  دانشـجو،  بلـوار  ـ كاشاني اهللاآيت تقاطع ،)ابوذر ميدان( فالحي ـ كاشاني تقاطع
 امـام  تقـاطع  ،)انقـالب ( قيام ـجعفر امامزاده تقاطع رجايي، ـ جعفر امامزاده تقاطع فروردين، دهم ـ فرخي تقاطع فروردين،
  .باهنر بلوار ـ صدوقي شهيد تقاطع مطهري، ـ صدوقي شهيد تقاطع قيام، ـ خميني

   اول كارشناس نظرات تصميم ماتريس
ايـن پرسشـنامه    .است شده داده نشان اول كارشناس براي شده تنظيم ةپرسشنام از آمده دست به نظرات نتايج 3 جدول در

 ارزش بيشـترين  و 1 عددي ارزش كمترين و شده گرفته نظر در مطلوبيت شاخص پنج و پيشنهادي ةگزين بيستبراساس 
   .است 10 عددي

  اول كارشناس نظرات تصميم ماتريس .3 جدول

 x1 x2x3x4x5 x1 x2 x3 x4 x5 
1a  2 1 10  8 4  a11 9 8 9 9 4 

a2 7 8 9 9 6  a12 9 7 8 10 8 

a3 3 2 6 8 7  a13 8 6 8 8 7 

a4 3 2 5 8  7  a14 9 9 9 8 7 

a5 2 1 8 10 5  a15 8 6 7 7 5 

a6 10 10 10 9 9  a16 9 8 9 6 7 

a7 6 5 7 7 7  a17 9 8 9 7 8 

a8 10 9 10 10 9  a18 10 10 10 7 8 

a9 8 10 7 6 4  a19 10 8 10 5 10 

a10 8 9 8 8 4  a20 10 6 10 8 6 

  نگارندگان محاسبات :منبع
 را عـددي  ارزش بيشترين ترتيب به ،20a و 6a، 8a هاي گزينه كرد، برداشت توان مي 3 جدول تحليل از كه طور همان

  .دارند
 قرار شهر مركزي ةهست در خيابان اين  اينكه  به توجه با .كند مي پيشنهاد را فرخي خيابان شدن طرفه يك 6a ةگزين ـ
 و بـاال  ترافيـك  حجم داراي ،متمركزند محدوده اين در نيز خدماتي و مسكوني ،تجاري هاي كاربري گوناگون انواع و دارد
ـ  بسـياري  معضـالت  با مسير اين در نقليه وسايل آمدورفت چنانكه ؛است محدوده ظرفيت از بيش  بنـابراين  .اسـت  رو هروب
   .دهد مي اختصاص خود به نقل و حمل معضل رفع براي را )10 عدد( عددي ارزش باالترين 6a ةگزين
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 را كاشـاني  خيابـان  بـا  مسـكن  خيابـان  تقـاطع  ساماندهي كه است اول كارشناس انتخابي ةگزين دومين 8a ةگزين ـ 

 در خصـوص  بـه  ترافيكـي  معضـل  كـور  ةگـر  يك با كاشاني و مسكن خيابان تقاطع در اينكه  به توجه با .كند مي پيشنهاد
حجم ترافيكي در اين  كاشاني خيابان از مستقيم عبور با و هستيم مواجه كاشاني به مسكن خيابان طرف از چپ به گردش
 كاشـاني  خيابـان  بـا  مسـكن  خيابان تقاطع ساماندهي ةنظري كاشاني خيابان در مشكل اين حل براي ،شود مي ايجاد  نقطه

   .است دهش پيشنهاد
 كه هايي تقاطع در هوشمند كنترل هاي سيستم از استفاده كه است اول كارشناس انتخابي ةگزين سومين 20a ةگزين ـ
 چهـارراه  ماننـد  .كنـد  مـي  پيشـنهاد  را شـوند  مي كنترل راهنمايي چراغ با حاضر حال در و هستند باال ترافيك حجم داراي
   .فاطميه چهارراه و مهديه

   اول كارشناس نظرات ةشد خطي مقياس بي ماتريس
 بـه  منفـي  نتيجـة  كـردن  معكوس با توان مي ،باشد شده گرفته كار به يكديگر با منفي و مثبت ةجنب با هاي شاخص چنانچه

   .است آمده 4 جدول در نتايج .آورد دست به را ماتريس عددي ارزش ،مثبت ةجنب
 پيشـنهادي  هـاي  گزينـه  روي نظـر  مـورد  هـاي  شـاخص  هاي داده بين پراكندگي ،حالت اين در كه شود مي مالحظه

 گيـري  تصـميم  هـاي  مـدل  در آنهـا  تحليـل  و تجزيـه  و ها داده اين با كار بنابراين .اند شده تر همگن ها داده و يافته كاهش
   .رسد مي نظر به تر معقول

  اول كارشناس نظرات ةشد خطي مقياس بي ماتريس .4 جدول

 x1 x2x3x4x5 x1 x2 x3 x4 x5 
1a  2/0 1/0 1  8/0  4/0  a11 9/0 8/0 9/0 9/0 4/0 

a2 7/0 8/0 9/0 9/0 6/0  a12 9/0 7/0 8/0 1 8/0 

a3 3/0 2/0 6/0 8/0 7/0  a13 8/0 6/0 8/0 8/0 7/0 

a4 3/0 2/0 5/0 8/0 7/0  a14 9/0 9/0 9/0 8/0 7/0 

a5 2/0 1/0 8/0 1 5/0  a15 8/0 6/0 7/0 7/0 5/0 

a6 1 1 1 9/0 9/0  a16 9/0 8/0 9/0 6/0 7/0 

a7 6/0 5/0 7/0 7/0 7/0  a17 9/0 8/0 9/0 7/0 8/0 

a8 1 9/0 1 1 9/0  a18 1 1 1 7/0 8/0 

a9 8/0 1 7/0 6/0 4/0  a19 1 8/0 1 5/0 1 

a10 8/0 9/0 8/0 8/0 4/0  a20 1 6/0 1 8/0 6/0 

  نگارندگان محاسبات :منبع

   دوم كارشناس نظرات تصميم ماتريس
بـه بررسـي    توجه با كه است شده درج دوم كارشناس براي شده تنظيم پرسشنامة از آمده دست به نظرات نتايج 5 جدول در

 عـددي  ارزش بـاالترين  داراي 20a و 6a، 8a هـاي  گزينه است، مناسب اوليه ارزيابي يك براي فقط كه ها شاخص اولويت
   .هستند
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  دوم كارشناس نظرات تصميم ماتريس .5 جدول

 x1 x2x3x4x5 x1 x2 x3 x4 x5 
1a  5 6 7 1 8  a11 3 8 7 9 2 

a2 4 5 7 8 6  a12 4 7 7 9 8 

a3 8 7 6 7 6  a13 8 7 7 6 9 

a4 8 6 7 8 7  a14 5 6 7 9 8 

a5 5 6 7 8 8  a15 5 6 7 9 8 

a6 6 7 7 9 8  a16 6 7 8 9 8 

a7 6 8 7 10 9  a17 5 6 7 8 9 

a8 6 8 7 10 9  a18 6 7 8 9 10 

a9 3 8 7 9 2  a19 6 7 8 10 9 

a10 3 8 7 9 2  a20 6 7 8 10 10 

  نگارندگان محاسبات :منبع

   دوم كارشناس نظرات ةشد خطي مقياس بي ماتريس
 6 جـدول  در ،نيـز  دوم كارشناس نظرات به توجه با خطي سازي مقياس بي روش با گيري تصميم ماتريس ةشد نرمال نتايج
  .است شده داده نشان

  دوم كارشناس نظرات ةشد خطي مقياس بي ماتريس .6 جدول

 x1 x2x3x4x5 x1 x2 x3 x4 x5 

1a  625/0 75/0 875/0 1/0 8/0   a11 375/0 1 875/0 9/0 2/0 

a2 5/0 625/0 875/0 8/0 6/0  a12 5/0 875/0 875/0 9/0 8/0 

a3 1 875/0 75/0 7/0 6/0  a13 1 875/0 875/0 6/0 9/0 

a4 1 75/0 875/0 8/0 7/0  a14 625/0 75/0 875/0 9/0 8/0 

a5 625/0 75/0 875/0 8/0 8/0  a15 625/0 75/0 875/0 9/0 8/0 

a6 75/0 875/0 875/0 9/0 8/0  a16 75/0 875/0 1 9/0 8/0 

a7 75/0 1 875/0 1 9/0  a17 625/0 75/0 875/0 8/0 9/0 

a8 75/0 1 875/0 1 9/0  a18 75/0 875/0 1 9/0 1 

a9 375/0 1 875/0 9/0 2/0  a19 75/0 875/0 1 1 9/0 

a10 375/0 1 875/0 9/0 2/0  a20 75/0 875/0 1 1 1 

  نگارندگان محاسبات :منبع

   سوم كارشناس نظرات تصميم ماتريس
 و 6a، 8a هاي گزينه ،نتايج تحليل با نيز جدول اين در .است شده درج سوم كارشناس ةپرسشنام نظرات نتايج ،7 جدول در
20a، هستند عددي ارزش بيشترين داراي دوم و اول هاي كارشناس نظرات همانند.   
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  سوم كارشناس نظرات تصميم ماتريس .7 جدول

 x1 x2x3x4x5 x1 x2 x3 x4 x5 

1a  1 1 1 10 8  a11 7 7 7 6 5 

a2 1 1 1 10 8  a12 5 5 5 5 5 

a3 1 1 1 5 5  a13 8 8 8 5 5 

a4 1 1 1 5 5  a14 3 3 3 4 4 

a5 1 1 1 5 5  a15 3 3 3 3 3 

a6 10 10 10 8 8  a16 8 8 8 5 5 

a7 7 7 7 5 7  a17 8 8 8 5 5 

a8 7 7 7 5 5  a18 10 10 10 5 5 

a9 5 5 5 3 3  a19 10 10 10 3 3 

a10 7 7 7 5 4  a20 10 10 10 5 5 

  نگارندگان محاسبات :منبع

   سوم كارشناس نظرات ةشد خطي مقياس بي ماتريس
   .است شده ارائه 8 جدول در سوم كارشناس نظرات شدة خطي مقياس بي ماتريس مبناي بر نتايج

  سوم كارشناس نظرات ةشد خطي مقياس بي ماتريس .8 جدول

 x1 x2x3x4x5 x1 x2 x3 x4 x5 

1a  1/0 1/0 1/0 1 1   a11 7/0 7/0 7/0 6/0 625/0 

a2 1/0 1/0 1/0 1 1  a12 5/0 5/0 5/0 5/0 625/0 

a3 1/0 1/0 1/0 5/0 625/0  a13 8/0 8/0 8/0 5/0 625/0 

a4 1/0 1/0 1/0 5/0 625/0  a14 3/0 3/0 3/0 4/0 5/0 

a5 1/0 1/0 1/0 5/0 625/0  a15 3/0 3/0 3/0 3/0 375/0 

a6 1 1 1 8/0 1  a16 8/0 8/0 8/0 5/0 625/0 

a7 7/0 7/0 7/0 5/0 625/0  a17 8/0 8/0 8/0 5/0 625/0 

a8 7/0 7/0 7/0 5/0 625/0  a18 1 1 1 5/0 625/0 

a9 5/0 5/0 5/0 3/0 375/0  a19 1 1 1 3/0 375/0 

a10 7/0 7/0 7/0 5/0 5/0  a20 1 1 1 5/0 625/0 

  نگارندگان محاسبات :منبع

 بـه  بسـتگي  ،شـده  بيان هاي روش از هريك از استفاده كه است اين سازي مقياس بي هاي روش مورد در گفتني ةنكت
   .دارد مسئله آن حل براي شده انتخاب روش خصوص هب و مسئله نوع
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   نظرات جمعي ماتريس
̅ ةرابطـ  از استفاده با كارشناسي نظرات مقادير ،8 تا 3 جداول به توجه با = اسـت و   شـده اسـتنتاج   9جـدول   در ،∑
 بـراي  مختلـف  هـاي  پرسشنامه نتايج از استفاده ةزمين تا شود مي انجام چندگانه هاي ماتريس نتايج پذيري انطباقمنظور  به

   .آيد فراهم چندمعياره هاي روش در استفاده

  كارشناسان نظرات جمعي ماتريس .9 جدول

 x1x2x3x4 x5 

1a  308333/0  316667/0 658333/0 633333/0 733333/0 

a2 433333/0 508333/0 625/0 9/0 733333/0 

a3 466667/0 391667/0 483333/0 666667/0 641667/0 

a4 466667/0 35/0 491667/0 7/0 675/0 

a5 308333/0 316667/0 591667/0 766667/0 641667/0 

a6 916667/0 958333/0 958333/0 866667/0 9/0 

a7 683333/0 733333/0 758333/0 733333/0 741667/0 

a8 816667/0 866667/0 858333/0 833333/0 808333/0 

a9 558333/0 833333/0 691667/0 6/0 325/0 

a10 625/0 866667/0 791667/0 733333/0 366667/0 

a11 658333/0 833333/0 825/0 8/0 408333/0 

a12 633333/0 691667/0 725/0 8/0 741667/0 

a13 866667/0 758333/0 825/0 633333/0 741667/0 

a14 608333/0 65/0 691667/0 7/0 666667/0 

a15 575/0 55/0 625/0 633333/0 558333/0 

a16 816667/0 825/0 9/0 666667/0 708333/0 

a17 775/0 783333/0 858333/0 666667/0 775/0 

a18 916667/0 958333/0 1 7/0 808333/0 

a19 916667/0 891667/0 1 6/0 758333/0 

a20 916667/0 825/0 1 766667/0 741667/0 

  نگارندگان محاسبات :منبع

   تصميم ماتريس هاي نيمممي
 ماتريس نيمممي مقادير 10 جدول در ،شود مي استفاده Min از )1 عدد و 2 عدد و (.... تابع از عدد چند گرفتن مينيمم براي

   .است شده ارائه تصميم
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  تصميم ماتريس هاي رديف نيمممي مقادير .10 جدول

  تصميم ماتريس رديف مينيمم مقادير  تصميمماتريسرديفمينيمم مقادير 

1a  308333/0 a11 408333/0 

a2 433333/0 a12 633333/0 

a3 391667/0 a13 633333/0 

a4 35/0 a14 608333/0 

a5 308333/0 a15 55/0 

a6 866667/0 a16 666667/0 

a7 683333/0 a17 666667/0 

a8 808333/0 a18 7/0 

a9 325/0 a19 6/0 

a10 366667/0 a20 741667/0 

  نگارندگان محاسبات :منبع

   مين ماكسي روش به تصميم ماتريس گزينش
هـا فقـط    گونـه روش  در ايـن . شـود  مـي  استفاده Max از )1 عدد و 2 عدد و . . . (. تابع از عدد چند گرفتن ماكزيمم براي

 داراي ها شاخص ةكلي براي كه اي گزينه طريق بدين .شود مي استفاده گيري تصميم ماتريس از موجود اطالعاتبخشي از 
 به ،تصميم ماتريس برتر ةرتب داراي ةگزين 11 جدول در .شود واقع ديگري گزينة تسلط تحت تواند مي ،است بااليي امتياز
   .است شده استنتاج مين ماكسي روش

  مين ماكسي روش به تصميم ماتريس برتر ةرتب ةگزين .11 جدول

  مقدار    رتبه
1  a6  866667/0  
2  a8  808333/0  
3  a20  741667/0  
4  a18  7/0  
5  a7  683333/0  

  نگارندگان محاسبات :منبع

   بيني خوش ضريب روش به تصميم ماتريس گزينش
   .است پيشنهادي نةگا بيست هاي گزينه بندي رتبه مبين كه است شده داده نمايش 12 جدول در شده حاصل نتايج
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  HurwiTZ روش به محاسبات نتايج .12 جدول

A*  

4/0 = a 5/0 = a 6/0 = a 7/0 = a 8/0 = a  9/0 = a max nij min nij گزينه 

563333/0 520833/0 478333/0 435833/0 393333/0 350833/0 733333/0 308333/0 1a  

713333/0 666667/0 62/0 573333/0 526666/0 48/0 9/0 433333/0 a2 

556667/0 529167/0 501667/0 474167/0 446667/0 419167/0 666667/0 391667/0 a3 

56/0 525/0 49/0 455/0 42/0 385/0 7/0 35/0 a4 

583333/0 5375/0 491667/0 445833/0 4/0 354166/0 766667/0 308333/0 a5 

921667/0 9125/0 903333/0 894167/0 885/0 875834/0 958333/0 866667/0 a6 

728333/0 720833/0 713333/0 705833/0 698333/0 690833/0 758333/0 683333/0 a7 

843333/0 8375/0 831667/0 825833/0 82/0 814166/0 866667/0 808333/0 a8 

63/0 579167/0 528333/0 4775/0 426667/0 375833/0 833333/0 325/0 a9 

666667/0 616667/0 566667/0 516667/0 466667/0 416667/0 866667/0 366667/0 a10 

663333/0 620833/0 578333/0 535833/0 493333/0 450833/0 833333/0 408333/0 a11 

733333/0 716667/0 7/0 683333/0 666666/0 65/0 8/0 633333/0 a12 

773333/0 75/0 726667/0 703333/0 68/0 656666/0 866667/0 633333/0 a13 

663333/0 654167/0 645/0 635833/0 626666/0 6175/0 7/0 608333/0 a14 

6/0 591667/0 583333/0 575/0 566667/0 558333/0 633333/0 55/0 a15 

806667/0 873334/0 76/0 736667/0 713334/0 69/0 9/0 666667/0 a16 

781667/0 7625/0 743333/0 724167/0 705/0 685834/0 858333/0 666667/0 a17 

88/0 85/0 82/0 79/0 76/0 73/0 1 7/0 a18 

84/0 8/0 76/0 72/0 68/0 64/0 1 6/0 a19 

896667/0 870834/0 854/0 819167/0 793334/0 7675/0 1 741667/0 a20 

   نگارندگان محاسبات :بعمن
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 شـدن  طرفـه  يـك  بـر  كـه  كنـد  مي كسب را امتياز باالترين 6a ةگزين ،نيز نهايي ةنتيج و جمعي ماتريس برمبناي لذا
 هـاي  كـاربري  گونـاگون  انـواع  و دارد قرار شهر مركزي ةهست در فرخي خيابان  اينكه  به توجه با .دارد كيدأت فرخي خيابان
چنانكـه  حجم ترافيك آن باال و بيش از ظرفيت محدوده اسـت،   ،متمركزند محدوده اين در نيز خدماتي مسكوني، تجاري

 رفـع  بـراي  را عـددي  ارزش بـاالترين  گزينه اين لذا .است رو هروب بسياري معضالت با مسير اين در نقليهآمدوشد وسايل 
   .دهد مي اختصاص خود به نقل و حمل معضل

  گيري نتيجه
 عـوارض  بروز موجب آيد، مي وجود به اقتصادي و اجتماعي عوامل ثيرأت تحت كه شهري نقل و حمل تقاضاي ةفزايند رشد

اين مسـائل فقـط از طريـق افـزايش      به پاسخگويي و شود مي شهر مختلف مناطق در محيطي زيست و ترافيكي نامطلوب
 در ويژه به ،برخوردارند بيشتري شدت و حدت از مسائل اين شهرها مركزي هاي بافت در معموالً .پذير نيست عرضه امكان

 نقـل  و حمـل  سازي بهينه راهبردهاي و هدف تعيين .دارد وجود  بيشتري مشكالت قديمي بافت دليل به تاريخي، شهرهاي
 ،پـژوهش  اين نتايج به توجه با .است شده مشخص مناطق ترافيكي هاي حوزه قدرت و ضعف نقاط براساس شهري، درون

 تصـادفات  و درصـد  50/7 جرحي تصادفات ،درصد 69/5 ارتيـخس ادفاتـتص تعداد ،1385 سال به نسبت 1386 سال در
درصد افزايش نشان داده  19/6وقوع پيوسته  همچنين تعداد كل تصادفات به .است داشته رشد درصد 67/6 وتـف به منجر
هـاي آينـده،    تعداد تصادفات در سال ،نگيرد انجام شهر در تصادفات كاهش براي اي پيشگيرانه اقدامات اگر بنابراين. است

سازي معابر هستة مركزي شـهر، گزينـة    طرفه ها، يك در بخش پيشنهاد گزينه همچنين. افزايش چشمگيري خواهد داشت
  . گيري انتخاب شد تصميمهاي  برتر در روش

 مبتني سازي حمل و نقل در شهر يزد ترين پيشنهادها و راهكارها براي كاهش ميزان تصادف و بهينه درمجموع مهم
 :هستند زير شرح بهپژوهش  نتايج از خروجي هاي گزينه بر

 ترافيكـي  هـاي  حـوزه  و مناطق سطح در تصادفات و سرعت كاهش براي معابر سازي ايمن و سازي آرام طراحي .1
   ؛شهر

   ؛اقتصادي ومند  نظام هماهنگ، شكل به هوشمند نقل و حمل هاي سيستم ةتوسع .2
 ترافيـك  با تداخل كاهش و ساكن ترافيك نيازهاي به پاسخگويي براي ها پايانه و پاركينگ احداث و يابي مكان .3

   ؛معابر ترافيك بار كاهش و دسترسي افزايش عبوري،
   ؛شهر منتخب روهاي پياده سطح در پياده عرضي و طولي هاي گذرگاه در رو پياده تسهيالت وضعيت بهسازي .4
هـاي شـرياني اصـلي و     راه شـامل  ،هـا  راه مراتب سلسله به بخشي تعادل راستاي در كه معابري تكميل و توسعه .5

 را شـهري  آتـي  ةتوسـع  و فعلـي  نيازهـاي  كهاي  گونه ؛ بهشبكه الگوي اصالح جهت در و محلي هاي راهفرعي، 
  .كند برآورده
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   نقل و حمل سازي بهينه راهبردهاي
 نقـل  و حمـل  سـازي  بهينـه  توانـد بـراي   مـي  راهبردهـا  برخـي  ،پـژوهش  اين از آمده دست به نتايج و مطالعات به توجه با

   :شود واقع مؤثر شهري درون
   ؛)همسطح غير و همسطح هاي تقاطع و معابر احداث تعريض، بندي، درجه اصالح( معابر ةشبك اصالح و توسعه −
 طـرح محـدودة   عرضـي،  نيمـرخ  مديريت معابر، سازي طرفه يك( نقل و حمل سيستم تقاضاي و عرضه مديريت −

   ؛...)و كار ساعات تنظيم ترافيك،
   ؛)طبقاتي ـ اي حاشيه غير و اي حاشيه( پاركينگ اصالح و توسعه −
   ؛)ترافيك سازي آرام خيز، حادثه نقاط سازي ايمن( ايمني بهبود −
   ؛...)و موتورسيكلت پاركينگ ةتوسع ويژه، خطوط ايجاد( راني موتورسيكلت سيستم اصالح و توسعه −
 تقاضــا، مــديريت ترافيــك، كنتــرل و مــديريت( ITS ترافيــك و نقــل و حمــل هوشــمند هــاي سيســتم ةتوســع −

 حـوادث  مـديريت  تصويري، نظارت دوچرخه، الكترونيكي، پرداخت پاركينگ، همگاني، نقل و حمل رساني، اطالع
  ).خودروها كنترل ترافيك، كنترل مركز رانندگي،
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